
Snølagring Big Air Arena i 
Wyller



http://www.youtube.com/watch?v=Ll_QE6AHh7A


Målsetting med snølagringsprosjektet

1. Raskest mulig åpning av Big Air arena.
2. Spare energi i forhold til snøproduksjon.
 



Metode benyttet
● Duk Geosynthia 500 og 340.
● 2 lag med duk med skjøter av velcro.
● Ca 60 duker for å dekke området.
● Sandsekker i kantene
● Dukene lagt ut manuelt.
● Drøyt 200 arbeidstimer for å legge ut duken.



Innovasjonsbedrift startet opp av tidligere alpin-utøvere og 
trenere, med formål om å utvikle og selge produkt og 
tjenester for å sikre snø til vintersportsanlegg og 
energiutnyttelse

Foretaket er eier av et IPN forskningsprosjekt (2020-2023) 
I dette er hovedmålet å utvikle et nytt, innovativt system for 
å bevare snø i alpinbakker over sommeren
Partnere i prosjektet: Oslo Vinterpark, Sintef Narvik og 
Peak 63 AB

Arctic Coat AS 
Innovativ snøsikring for vintersport, industri og miljø



- Lære av Oslo Vinterparks metoder og søke 
forbedringer

- Test av alternativ tildekking for utvikling av 
neste generasjon tildekking

- Monitorere for å forstå samspillet av 
påvirkninger: temperatur, fuktighet, solstråling, 
vind og annen ekstern påvirkning

- Fotogrammetri og laser-verktøy for å analysere 
endringer i volum og form

- Teste konsept for installasjon og sikring

Formål for felt-testing i Wyller 2021



5 måneder med smelting på 20 sek

http://www.youtube.com/watch?v=995LyNQdNuE


Observasjoner 1

Luftlommer langs kantene på snølageret:
Venstre: Her har tildekkingen blitt liggende igjen når 
snø er smeltet bort.  Planter vokser opp og løfter opp 
hele tildekkingen. 
Høyre: Bratt sidevegg i sørlig-østlig retning gir kjapt 
tilløp til luft mellom snø og tildekking

For venstre antas at 1-2 timer annenhver uke antas 
tilstrekkelig for å sørge for at tildekking ligger inntil 
snøhaugen, og at ankre ligger godt på plass

For høyre, var haugen svært bratt på dette området 
fra dag 1, det vanskeliggjør arbeidet videre.

Unngå brattere sider enn 30 grader:
- Spar tid ved installasjon
- Gi bedre tilgang til oppfølging
- Reduser smelting



Observasjoner 2

(Bildet til venstre er fra 2020, bildene til høyre er lagring 2021)

Drypphull: Oppstår når det samles fukt og vann i lavpunkt på 
snøhaugen. 
TIl venstre: Kondenserer til vann og trenger gjennom isolasjonen, 
smelter det vertikalt helt gjennom snøhaugen. Hullene gir tilløp til 
luftrom som igjen gir økt smelting ved konveksjon 
Til høyre: Risiko med tett tildekking - Vannet i lavpunkt varmes opp og 
smelter snøen under.. 

Unngå lavpunkt. Vann vil bli liggende oppå, eller dryppe 
gjennom; begge deler gir økt smelting



Observasjoner 3 
Tilsvarende fenomen for ull-tildekkingKjent fenomen i snølagring: Områder med overlapp smelter 

mindre ned enn områdene uten. Over tid gir dette økt drag på 
tildekking og skjøter, samt luftlommer enkelte steder.
Dette kan også gi nye lavpunkt og gi drypphull.

Overlapp langs med fallretningen vil 
redusere tilløp til drypphull

Bilde med tillatelse fra SINTEF Geodrones



Oppsett:
50 temperatursensorer - Ice-Mate
8 temperatursensorer - T-element
24 DHT22 fuktighetssensorer
Værstasjon WS700 UMB 
CNR 4 Strålesensor 

Monitorering

Volum-målinger:
- Månedlig fotogrammetri med 
DJI MAVIC Pro 2 drone + 
GNSS stikningsverktøy 
- Forsøk med TLS- Terrestrial 
Laser Scanner

Bilde med tillatelse fra SINTEF Geodrones



Datahåndtering

Postprosessering pågår..
- Periodisering pr. uke av temperatur + fuktighet + vær + 
stråling + observasjoner
- 100 ulike målinger pr. minutt i 260 000 minutt

Vårt fokus:

- Velge ut sekvenser på få timer: analysere 
overgangsstadier mellom tørt og vått, vind og stille, 
soloppgang/solnedgang mm.

- Refleksjon og temperatur pga. form / degradering 
og skitten tildekking

- Sammenligne isolasjon og vannavvisning for ulik 
tildekking 

- Undersøke bruk av sensor for å identifisere 
luftlommer/konveksjon

- Validere metode for monitorering, innmåling, 
kalkulering.

Bilder med tillatelse fra SINTEF Geodrones



Hvorfor bevare snø i 
alpinanlegg?

Det er forutsigbart
Du vet allerede tidlig vår at du kan åpne 
en del av anlegget neste høst, uten å se 
på værmeldingen. 

Det er lønnsomt
- Garantist for åpning trekker
   på hytteturistene
               - Hver dag åpent gir 

-      Inntjening i kafé og kortsalg

Det er energi- og kostbesparende 
- Produsér snø når det er mest effektivt
- Kombinér snøproduksjon du har nå med bevaring heller enn nye 
investeringer og inngrep; dammer, rørgater, pumper, kompressorer, kanoner



Anerkjennelser:

- Norges Forskningsråd - prosjekt 310068 - “In situ system for snølagring i alpinbakker”
- Takk til SINTEF Geodrones v/ Andrew Tobiesen, Bastien Dupuy, Arnt Grøver for bistand med 

Fotogrammetri-volumberegninger

Kontaktinfo:
Arctic Coat AS
Emil Blattmann
Tlf.: 48 12 40 25
eblattmann@outlook.com

Takk for 
oppmerksomheten! 

Spørsmål?

Arctic Coat AS 
Innovativ snøsikring for vintersport, industri og miljø

mailto:eblattmann@outlook.com

